
 Debember  2019 - Februari 2020

Kyrknytt



Har du nya adressuppgifter, telefonnummer mm att komplettera med, vill vi att 
du omgående meddelar Leslie Ron med e-post till leslie.ron@equmeniakyrkan.se

Församlingsboken
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Adressändring
 

Axel Svedberg
Hörsjögatan 24
333 31 Smålandsstenar

Avlidna
 

Bernt Hoof  
20 september 2019  
 

Elsa-Britt Storck
19 oktober 2019

Herregud & Co
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Pastorns funderingar

“Stilla natt, 
      heliga natt”

En av de mest kända julpsalmer som sjungs 
under julen här i Sverige är ”Stilla Natt”. Själv 
har jag vuxit upp med den här julpsalmen 
som på spanska heter ”Noche de paz”. 

På Wikipedia kan man läsa att: ”Stilla natt” 
är en julpsalm, ibland kallad Julpsalmen 
framför andra. Sången sägs ha blivit 
översatt till minst 300 språk och är en av de 
i särklass mest kända, sjungna och spridda 
julsångerna.” Och det står också: ”Psalmen 
spelade en historisk roll i den gripande 
berättelsen om ett märkligt vapenstillestånd: 
Under första världskrigets första julafton 
på västfronten i Flandern i Belgien, hölls en 
omfattande, inofficiell och spontan vapenvila 
mellan å ena sidan brittiska och franska 
trupper och å andra sidan tyska trupper. 
På åtminstone ett ställe ska ett brittiskt 
truppförband ha hört tyskarna sjunga 
”Stille Nacht! Heilige Nacht!” och trotsa 
ljusförbudet med levande ljus. I stället för att 
skjuta på den därmed avslöjade positionen 
svarade de med ”Silent night! Holy night!” 
och det hela slutade med att bägge sidor 
klev upp ur sina skyttegravar och möttes mitt 
i det förödda ingenmansland. De begravde 
sina döda, utbytte gåvor och önskningar 
om snar fred och ska till och med ha spelat 
fotboll innan krigshandlingarna återupptogs 
under mellandagarna. Silent Night är titeln 
på en bok om händelsen av historikern 
Stanley Weintraub”. 

När man läser om Jesu födelse i Lukas-
evangeliet kan man konstatera att 
händelserna kring hans födelse inte var 

så ”stilla”. Det finns mycket dramatik i 
julberättelsen. Först den långa vandringen 
från Nasaret till Betlehem. Sedan hittade 
Josef och Maria ingen lämplig plats i 
Betlehem där barnet kunde födas. De fick 
nöja sig med ett stall. Jag undrar vad Josef 
och Maria tänkte när deras pojke föddes i 
ett stall. Han som skulle kallas ”den Högstes 
Son” och som skulle bli kung, föddes i ett 
stall. Kunde inte Gud fixat en bättre plats? 

Men stallet blev en vacker och speciell plats 
pga barnet som föddes där. Allt förenades i 
stallet kring Jesus: Skaparen och skapelsen, 
djur och människor, himmel och jord. Och 
jag tror det var just i det ögonblicket som allt 
blev stilla, fridfullt och heligt. 

Det var säkert det som soldaterna från båda 
sidor fick uppleva medan de sjöng ”Stilla 
natt” under första världskriget. De fick 
en stilla, helig och fredlig stund mitt i det 
infernot de befann sig i. Här stämde verkligen 
de orden: ”mörkret flyr, dagen gryr”. 

Jag hoppas och önskar att vi kan uppleva en 
”stilla natt” under den här julen. Mitt i alla 
förberedelser och i själva julfirandet önskar 
jag att vi kan hitta en stund (eller flera 
stunder) av stillhet, helighet och frid med vår 
frälsare Jesus Kristus.              

                                 /Hälsningar Leslie Ron
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Missionsrådet

Internationell insamling 
 

Missionsrutan 
 
 

 

Internationell insamling 
  
Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. 
Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid sjukhus i Kongos regnskogar, genom 
fattiga områden i Indien eller precis där vi är. Till jordens yttersta gräns delar vi ett evangelium som 
befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella 
mission handlar om.  
 
I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande arbete. Du kan också vara med. Bland 
annat genom att ge till vår internationella insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge 
människor möjligheter att skapa sig en framtid och sprida hoppets evangelium. 
 
Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för den! 
Tillsammans kan vi sprida hopp och evangelium i världen. Till 
jordens yttersta gräns. 
 
 
 
 
För annons missionshögtiden se styrelseinfo 

Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både 
i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid 
sjukhus i Kongos regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är. 
Till jordens yttersta gräns delar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar 
tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission 
handlar om. I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande 
arbete. Du kan också vara med. Bland annat genom att ge till vår internationella 
insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge människor möjligheter 
att skapa sig en framtid och sprida hoppets evangelium.

Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för den! Tillsammans kan vi 
sprida hopp och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns
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Info från styrelsen

”Rekord” – för årets julmarknad och auktion

Ett stort tack till Er alla för ett fantastiskt resultat vid årets julmarknad, basar och auktion. 
I år uppnåddes ”all time high” dvs det bästa resultatet genom tiderna. Ett stort tack också 
till auktionskommittén som planerat och lyfte årets arrangemang!

Öppen Kyrka – mångfald och integration 
 

”Öppen Kyrka” är vårt integrationsarbete. Här träffas vi för att 
samtala, skapa kontakter och hjälpa de nyanlända in i samhället.  
 
Öppen kyrka träffas 1-2 ggr/ månad. Det är därför viktigt att följa 
vår annonsering på vår faceboksida ”Öppen Kyrka Smålandsstenar”.

Matavfall
Det finns matavfallssorteringskärl att använda i köket 
på källarplan. Det kommer även att ordnas något till 
pentryt vid kaffestugan
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Leslie 50 år
I samband med Gudstjänsten den 24/11 

uppvaktades vår pastor Leslie Ron  
av församlingen med tårtkalas  

och en Skeppshultcykel.

Med den kommer Leslie att hålla sig ung,  
vara snäll mot miljön, slå två flugor i en smäll  

(spara tid, pengar och fått träningen gjord när man kommer hem),  
få allsidig träning (vader, underkropp, lår och stora sätesmuskeln)  

hålla sitt midjemått (lika slank genom alla år),  
både vakna till och sova bättre och kunna cykla året runt!

GRATTIS LESLIE
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Barnet som vilar på krubbans halm är ett 
vanligt litet hjälplöst barn, utlämnat åt  

människor. Gud har inte bara skapat oss. 
Han vill också komma oss nära, tala med 
oss och umgås med oss. Därför blir Gud 
själv människa.  
 

När Julens stjärna tänds över Betlehem 
möts himmel och jord. Guds son läggs i en 
enkel krubba. Gud skruvar ner sin härlighet 
på sparlåga för att vi ska kunna fatta något 
av den och ta den till oss. Ingen är rädd 
för ett litet barn. Att ta emot Gud är att ta 
emot ett litet barn. Vi älskar att ta det till 
oss i vår famn. Så nära oss kommer Gud.  
 
Och just då - när Gud är som minst – visar 
Gud som allra tydligast hur stor Han är.  
Det är Julens stora glädjebudskap.  
 
En av insikterna, att Gud blir människa 
i Jesus, är att Han gör sig beroende - av 
människan – av föräldrar. Gud vet vad det 
innebär att vara himmelsk förälder till en 
bångstyrig mänsklighet. Att vara ett litet 
barn, fullständigt beroende av föräldrar. 
Föräldrar som dessutom fick inleda sitt 
föräldraskap med att bege sig på flykt med 
sitt nyfödda barn.  

Julens stora  
glädjebudskap

Ordförande har ordet

 
Gud kom till världen, men han var inte den 
man väntade sig. Berättelsen upprepar sig 
gång på gång i våra liv. Också vi väntar på 
Guds ankomst och har föreställningar om 
vad det ska innebära – och också vi blir 
överraskade när det väl skett. Gud kommer 
till oss men inte som den vi trodde.  
 
Vi får ställa oss frågan: Vilken Gud väntar 
vi egentligen på? En Gud som passar våra 
värderingar och prioriteringar eller en Gud 
som ställer allt på ända och som leder oss 
dit som vi inte trodde att vi ville gå?
 
Som en tråd genom bibeln löper berättelsen 
om människan som försöker kontrollera 
Gud, och Gud som svarar genom att försöka 
lära människan att Gud är Annorlunda. Gud 
värjer sig och kämpar för oss, för att få oss 
att förstå: Jag är den jag är.  
 
Känner vi igen honom? Är vi beredda att 
sätta våra föreställningar och våra liv på spel 
för sanningen?  
 
Herre ge oss ögon att se dig när du kommer 
oss till mötes.  
 
Julhälsningar Per Haskel



Almanackan 
December
01  Sönd 10.00 1:a Advent, GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan. Leslie Ron, sång av Adventskören.
  18.00 Advent och julkonsert. Insamling Equmeniakyrkan “Till Jordens yttersta gräns”
03  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
  18.00 Gislaveds Kommun inbjuder till föreläsningen “Hjälparens stress” för 
   volontärer som arbetar med nyanlända. Plats Equmeniakyrkan Smålandsstenar.
05  Onsd 14.45 Andakt på Hagagården
6-8   Konfirmandhelg
08  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Pingstkyrkan
  16.00 Öppen Kyrka i Equmeniakyrkan
10  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
13  Fred 17.30 Luciabandy. Se särskild annons.
15  Sönd 16.00 Söndagskolans Julfest med Lucia
22  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron, nattvard. 
   Vi sjunger julens sånger tillsammans.
24  Tisd 11.00 Julafton. Julspel i Equmeniakyrkan. Insamling “Till Jordens yttersta gräns”
  14.00 Andakt på Hagagården
  23.00 Midnattsmässa i Smålandsstenars kyrka. Anders Hulfors, kyrkokören
25  Onsd 06.00 Julotta i Villstads Kyrka. Gunnar Löfgren
29  Sönd  Vi hänvisar till övriga kyrkor
31  Tisd 18.00 Nyårsbön på Tre Björkar, Leslie Ron, sång av Sayaka Oguni

Januari
01  Onsd 18.00 Nyårsdagen. Ekumenisk mässa i Villstad Kyrka. Kristina Torin. 
   Musik Oscar Knutsson
06  Månd 10.00 Trettondagen. MISSIONSGUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, 
   Petter Hermansson, missionär i Ecuador, sång av Sayaka Oguni
10-12  Konfirmandhelg
12  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Equmeniakyrkan. 
   Sång av Lovsångsgruppen.
14  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
16  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
19  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Jonas Wendefors. Sång Ebba Hulebo.
  16.00 Öppen Kyrka i Equmeniakyrkan
21  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan
23  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
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25-26  Ekumeniska helgen (se separat annonsering)
25  Lörd 18.00 Johannes Widlund ”Hållbara helgade liv” i Equmeniakyrkan. Servering
26  Sönd 10.00. Ekumenisk GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan. Kristina Torin, Nattvard. 
   Sång av ungdomar. Kyrkkaffe
  18.00 Tomas Sjödin ”Lita på att det ljusnar” i Smålandsstenars Kyrka. Servering.   
   Thomas är pastor och välkänd sommar och vinterpratare i Sveriges Radio. 
   Se separat annons.
28  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

Februari
02  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Ewa Odin.
04  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
06  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
7-9   Konfirmandhelg
09  Sönd 10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med konfirmanderna i Pingstkyrkan.
  16.00 Öppen Kyrka i Equmeniakyrkan
11  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
13  Torsd 14.30 Andakt på Mariagården
16  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Magnus Nydén. Sång Mariette Åstmar.
18  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan
19  Onsd 15.00 Dagledigträff
23  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST med nattvard i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. 
   Sång Magdalena Odén.
  16.00 Öppen Kyrka i Equmeniakyrkan
25  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Equmeniakyrkan

Mars  
01  Sönd 10.00 GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. Sång Sofia Willstrand
03  Tisd 09.00 Ekumenisk bön i Svenska Kyrkan
05  Torsd 14.45 Andakt på Hagagården
6-8   Konfirmandhelg
08  Sönd 10.00 Gememsam GUDSTJÄNST i Equmeniakyrkan, Leslie Ron. 
   Sång av Lovsångsgruppen
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Januari forts..
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SlaSh

Utmanarscout når högre höjder

Fullsatt
scoutinvigning

Söndagsskolstart

Spårarscout
ALLTID REDO

AXEL

Barnruta
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Målning av Tre Björkar

Sånger från fjället

Dagledigträffar

Öppen Kyrka

Ljusmanifestation - Värna asylrätten

Drama

Gudstjänstmusik



Den 26:e oktober åkte vi till Immanuelskyrkan i Jönköping, där fick vi information  
om olika församlingars Kongo- engagemang. På eftermiddagen delade vi upp oss i 
olika workshops. Lena och Claire sjöng med Kintwadikören, Maria lyssnade på om 
hälsovården i landet och Martina om den sociopolitiska situationen och mänskliga  
rättigheter. Allt var mycket intressant, kvällen avslutades med en konsert
        /Maria  Hjelm

Utmaning Kongo

Den 21-22 September var det dags för årets upplaga av TA I, 
som riktar sig till Scoutledare och andra som är intresserade 
av scouting. I år gick dag och nattspårningen av stapeln på 
Isaberg, med bla Smålandsstenar Equmenia som medarrangör.
Ca 20 lag från regionen kämpade dag som natt för att samla in 
poäng och få sitt namn ibränt i den åtråvärda Ta i pokalen. 

           ALLTID REDO!

Cykla på vattnet

Såga st
ock

Slå i en
 spik  

medan du
 gungar



Ekumeniska helgen
25-26 JanuariLördagen den 25 Januari 

Kl. 18.00  
i Equmeniakyrkan 

Johannes Widlund
”Hållbara helgade liv”  

 
”Johannes är ordförande i den kristna  

organisationen ”God jord – kristna för miljö  
och rättvisa” som vill hjälpa och inspirera  
kyrkor och individer att leva hållbart och  
minska sin klimatpåverkan. Syftet är att  
uppmuntra och utmana till att ta hand  

om den jord vi fått.”

Söndagen den 26 Januari  
kl. 10.00  

i Pingstkyrkan. 
Gudstjänst med nattvard  

Kristina Torin, Anders Hullfors  
och Leslie Ron.

 
 kl. 18.00 

i Smålandsstenars Kyrka.  
Tomas Sjödin  

”Lita på att det ljusnar”  

Thomas Sjödin är välkänd sommar och vinter-
pratare i Sveriges Radio. ”Utifrån sin nya bok med 

krönikor ur Göteborgs Posten berättar Tomas 
Sjödin denna kväll om sökandet efter ett bärande 
språk för tillvarons motsägelser, om styrkeförhål-

landet mellan mörker och ljus, om att tala 
uppriktigt om livet men aldrig göra det utan att 

försöka tillföra lite hopp. Som en röd tråd genom 
kvällen löper tron på att det kan växa en ljus 

framtid ur tunga år.”

Johannes W
idlund

Tomas Sjödin
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Anslagstavlan

Innebandyturnering för dej som går på högstadiet och gymnasiet. Max 6 spelare/lag (3 på plan).
Anmäl ditt lag med namn senast 8/12 till Anders 070-6798361 eller backegard@telia.com
Anmälningsavgift: 240kr/lag

Ett drogfritt arrangemang av Equmeniakyrkan & Pingstkyrkan
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Anslagstavlan

15

Missionshögtid - trettondagen 
Måndag 6 januari kl 10.00  

Missionsinformation  
och inspiration i fokus. 

 
Petter och Andrea Hermansson  
missionärer i Ecuador, Missionsrådet.   

Sång av Sayaka Oguni.

Andrum  
Bön och meditation

En stund i stillhet  
 

25/9, 30/10, 20/11 kl 19.00  
i Smålandsstenars kyrka

Nyårsafton kl 18.00
 

Nyårsbön på Tre Björkar 
Leslie Ron.  
 

Sång av Sayaka Oguni.
VÄLKOMNA

Söndagsskolans lucia och julfest
Söndag den 15 December kl 16.00

Julafton

11.00 Julspel
traditionsenligt spel 
om julens budskap



Hemsida:  
www.equmeniakyrkan.se/smalandsstenar.
  
 • Equmeniakyrkan Smålandsstenar
 • ”Öppen Kyrka” Smålandsstenar
 • Tre Björkar  
 

Adress: Burserydsvägen 2 
 333 32 Smålandsstenar

Bankkonto församlingen:8417-8 914 635 003-9 (Swedbank)
Bankgiro församlingen: 488-0225
Swish församlingen: 123 494 17 20
Församlingsnummer: 5773 
Bankgiro Equmenia: 5044-8307
Swish Equmenia: 123 597 84 65 

Församlingens ordförande 
Per Haskel 
Telefon 070-3192575
e-post: per.haskel@telia.com  
 
Kjell Sture 
Telefon 070-593 68 12 
e-post: kjell@sturevagen.se

Pastor
Pastor och församlings-
föreståndare Leslie Ron 
nås på tjänstetelefon 
070-941 96 00 och  e-post: 
leslie.ron@equmeniakyrkan.se 
Leslie har ledig helg 29/12, 
19/1 och 16/2.

Vice församlingsföreståndare 
Martina Curenstam nås på 
telefon 072-301 82 12 och 
e-post: martina@curenstam.se

Ungdomsledare 
Axel Svedberg nås på telefon
076-7977745 och e-post:
axel.svedberg@hotmail.se


